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BŘEZEN 2021

RUDICKÝ
ZPRAVODAJ

Sčítání lidu, 
domů a bytů  
začíná 27. 3. 2021 

více na str. 5.

Čtení pro 
dříve narozené 
i jejich vnoučata  

více na str. 12.

Nový vodojem 
v Hajcích propojí 
vodovod Jedovnice 
s vodovodem Blansko 

více na str. 6. - 9.

 
Zimní radovánky pod Větřákem 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VÁŽENÍ SOUSEDÉ! 
Po dlouhé době se Vám do rukou opět dostává nový Rudický zpravodaj. Bude vycházet 
čtyřikrát za rok a bude Vám přinášet především zprávy a informace dlouhodobějšího 
charakteru. Na rychlé a krátké zprávy budou nadále sloužit webové stránky obce, 
obecní rozhlas a především sms informační kanál (pro přihlášení nových zájemců 
najdete podrobný návod uvnitř tohoto zpravodaje). 

Doufám, že budeme pro Vás přinášet především pozitivní zprávy, přestože uplynulý 
rok v naší společnosti byl vesměs celý ve znamení pandemie COVID-19 a nejbližší 
období neukazuje přílišné změny. Jsme všichni unaveni ze současného životního 
režimu s neustále se měnícími vládními nařízeními i možnými obavami o své blízké. 
Chránit musíme především ty co spadají do rizikových skupin jako jsou senioři, 
nemocní a snažit se pomocí základních hygienických opatření nepřispívat k zahlcení 
našich nemocnic. To vše ale jistě znáte z médií, které nás informacemi denně zahlcují. 
Mezi ty, na které dopadá tíha současného stavu, patří i učitelé, rodiče a především 
naše děti, které snad nejsou tolik ohroženy virovou nákazou, ale tím, že již téměř 
jeden rok jsou bez pravidelného intenzivního kontaktu se spolužáky, kamarády.  

Náročné je toto období pro živnostníky, především ve službách. 

Všichni si asi přejeme, aby se vše postupně vrátilo alespoň částečně do „normálních“ 
kolejí. Proto Vás žádám, abyste to ještě vydrželi a dodržovali základní pravidla 
ochrany jako jsou roušky (respirátory), dezinfekce, dostatečné odstupy, byli k sobě 
ohleduplní a tolerantní. 

Přeji nám všem, abychom se brzy společně všichni setkali na tradičních společenských 
rudických akcích pod taktovkou skvělých rudických spolků a organizací - a hlavně ve 
zdraví!   

Roman Šebela, starosta obce Rudice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 V RUDICI - PODĚKOVÁNÍ 
Tříkrálová sbírka 2021 proběhla letos trochu netradičně. Až do 24. 1. 2021 byla 
možnost přispět do pokladničky v prodejnách Coop nebo v kapli sv. Barbory při mši 
svaté. Touto formou se v naší obci v letošním 19. ročníku vybralo celkem 16 486,- Kč. 
Tento výtěžek bude v našem regionu věnován např. na podporu Mobilního hospice sv. 
Martina, pomoc seniorům a zdravotně postiženým, Charitní záchrannou síť,  vozový 
park Charity Blansko, na podporu rodin s dětmi v nouzi. Děkujeme všem občanům 
za  jejich dary, koledníkům, dětem, které roznesli do schránek leták s 
informacemi o Tříkrálové sbírce, a všem, kdo se na sbírce podíleli, za jejich 
ochotu a výdrž při její organizaci a samotné účasti. 

Mgr. Marie Trojáčková, organizátorka Tříkrálové sbírky
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ODPADY 
• svozy odpadových nádob (popelnic) každý sudý týden v roce 2021 
• sběrný dvůr otevřen každý sudý týden 
• úložiště Žegrov každý sudý týden (cca 04 - 10 / 2021, 07 - 08 jedou měsíčně) 
• vývozy kontejnerů na tříděný odpad na sběrných místech 

plasty každá středa, papír každý čtvrtek 

Každá nemovitost by měla mít označeny svozové 
nádoby (popelnice) číslem popisným. Upozorňujeme, že 
není možné ukládat velkoobjemový odpad na místa 
tříděného odpadu (tři stanoviště v obci). Na tato místa 
patří pouze plasty, tetrapackové obaly, papír, drobný 
kovový odpad a sklo. Ostatní odpad včetně velko-
objemového je nutné odevzdávat na sběrný dvůr. Stejně 

tak není možné ukládat odpady na sběrný dvůr mimo oficiální provozní hodiny 
a nechávat tyto odpady před branou či házet odpady  přes plot sběrného dvora! 
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Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích 
formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání. 

PRŮBĚH SČÍTÁNÍ 
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 
27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online 
prostřednictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte 
online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Distribuce formulářů do domácností 
bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních 
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, 
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). 
Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. 

V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné 
formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek 
České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané 
pobočky). Odeslání bude zdarma. 

KOHO SE SČÍTÁNÍ TÝKÁ 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, 
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve 
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo 
osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný 
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů. 

OCHRANA DAT 
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány 
v  souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

PŘÍNOS SČÍTÁNÍ 
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji 
infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během 
sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování 
výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého 
z nás.  

Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ ZAČÍNÁ 27. 3. 2021

http://www.scitani.cz
http://www.scitani.cz
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NOVÝ VODOJEM RUDICE V HAJCÍCH  
PROPOJÍ SKUPINOVÝ VODOVOD JEDOVNICE SE SKUPINOVÝM VODOVODEM 
BLANSKO 
Obec Rudice je součástí Skupinového vodovodu Jedovnice, který tvoří obce 
Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Ostrov u Macochy, Rudice, Senetářov 
a Vilémovice. Obec má své vlastní zdroje pitné vody Tipeček a Rakovec. Vodní zdroj 
Rakovec je dlouhodobě odstaven od 02/2015 z důvodů značně rozkolísané 
vydatnosti a technicky nevyhovujícího stavu gravitačního přivaděče z VDJ Rakovec 

PITNÁ VODA JEDOVNICKO

Vizualizace podoby nového vodojemu v Hajcích
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do ČS Pod Kovárnou v Rudici. Mělké jímací zářezy jsou v období duben – říjen zcela 
bez vody. Z vodního zdroje Tipeček je voda čerpána do akumulace u čerpací stanice 
Pod Kovárnou a dále do vodojemu Rudice V Hajcích, ze kterého je obec zásobena.  

Provozovatelem vodovodu je Vodárenská akciová společnost, a.s., vlastníkem 
vodovodu je „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí. Vzhledem k  suchému 
období v  posledních letech se provozovatel snaží propojit jednotlivé skupinové 
vodovody, napojit na ně co nejvíce dalších obcí a zajistit tak dostatečné množství 
kvalitní pitné vody pro všechny obyvatele.  

V současné době probíhají na území obce Rudice stavební práce, které jsou součástí 
velké stavby s názvem „Pitná voda Jedovnicko“.  Investorem stavby je „Svazek 
vodovodů a kanalizací“ měst a obcí. Stavba je spolufinancována Evropskou unií 

Zdroj Tipeček

Zdroj Rakovec

Legenda: 
Stávající vodovod 
Nově budované vodovody
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a  Jihomoravským krajem. Zhotovitelem stavby je Společnost pro Pitnou vodu 
Jedovnicko, která sdružuje firmy IMOS Brno, a.s. a ARKO TECHNOLOGY, a.s. Stavba 
byla zahájena v březnu 2020 a dokončena by měla být v první polovině roku 2022.  

V  obci Rudice bude vybudován nový dvoukomorový zemní vodojem o objemu 
2x150m3 na místě stávajícího jednokomorového vodojemu V Hajcích o objemu 
1x150m3. Zvětší se tak akumulace pitné vody na dvojnásobek a nebude nutné 
odstavovat vodojem při jeho čištění. Dále bude vybudován nový výtlačný řad 
z vodojemu Klepačov II Hobas do nového vodojemu Rudice V Hajcích. Tím dojde 
k propojení Skupinového vodovodu Jedovnice se Skupinovým vodovodem Blansko. 
Obec Rudice bude ale dále přednostně zásobována pitnou vodou z  vlastního 
vodního zdroje Tipeček, popř. z Jedovnic a voda čerpaná z  Blanska bude pouze 
doplňkovým zdrojem v případě jeho nedostatečnosti. Z vodojemu Rudice V Hajcích 
bude dále vybudován Přívodný řad Lažánky do nového vodojemu Harbechy, který 
bude umístěn nad Lažánkami směrem na Vilémovice, kam bude z Rudice čerpána 
„blanenská“ voda.   

Podzemní rezervoár v Tipečku byl vybudován v roce 1986 pomocí 1,5m vysoké 
přehrady, která přehrazuje chodbu Tipeček s přítokem pitné vody v jeskyni Rudické 
propadání. Tato přehrada v  roce 2009 byla zvýšena na 3,5m a zadržuje několik 
stovek, neustále protékajících, metrů kubických pitné vody. Voda je následně 
pomocí ponorné nautily samonosným potrubím čerpána 138 m hlubokým vrtem na 
povrch (pro představu např. propast Macocha je hluboká 137m) a do spodního 
vodojemu pod Kovárnou a následně do vodojemu v  Hajcích (celkové převýšení 
transportu vody je 187 výškových metrů). Vybudování podzemního prameniště, 
postupně ve spolupráci s  obcí a následně s  Vodárenskou a.s., prováděli rudičtí 
jeskyňáři (Česká speleologická společnost základní organizace 6-04 Rudice), kteří 
se každoročně starají, na základě smluvního vztahu s VAS a.s., o údržbu a čištění 
celého podzemního zařízení. Nutno podotknout, že každý sestup k  tomuto 
podzemnímu dílu je velice fyzicky náročný, který ovlivňují především klimatické 
podmínky na povrchu jako např. zvýšená hladina podzemních vod z  důvodu 
přívalových dešťů, zimního či jarního tání atd.  

Na základě podkladů Vodárenské a.s. a Svazku Vodovodů a kanalizací měst a obcí 
zpracoval Roman Šebela

Z výstavby nyní již bývalého vodojemu
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PODZEMNÍ PŘEHRADA TIPEČEK
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AKTUÁLNÍ ZPRÁVY PRO RUDICKÉ OBČANY PŘÍMO DO MOBILU 
Odběratelé zpráv budou informováni například o 

• krizových situacích jako jsou povodně a jiné mimořádné události 

• mimořádných změnách v provozní době OÚ, sběrného dvora, atp 

• plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení 

• plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu 

• uzavírkách místních komunikací 

• termínech mimořádných svozů odpadu 

• ad. 

JAK SE REGISTROVAT 
• ONLINE 

na https://www.infokanal.cz/reg/RUDICE tento odkaz najdete i na www.rudice.cz 

• SMS 
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera RUDICE mezera 
CISLOPOPISNE mezera EMAIL 
 
Zašlete zprávu ve výše uvedeném tvaru na číslo 516 443 528  
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy.  
Email není při registraci povinný. 
 
příklad:  REGISTRUJ JAN NOVAK RUDICE 11 NOVAK@VASEMAIL.CZ 
 
pro registraci chaty, doplňte za číslo popisné slovo "EVID" 
příklad: REGISTRUJ JAN NOVAK RUDICE 90 EVID NOVAK@VASEMAIL.CZ 

• VYPLNĚNÍM FORMULÁŘE A JEHO DORUČENÍM NA OÚ  
Formulář si můžete odstřihnout na druhé straně vedle foto TGM. 

Každou formou registrace dáváte: 
Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů 
za účelem informování o činnosti obce 
a jejích orgánů prostřednictvím služby InfoKanál. 

Mobilní aplikace InfoKanál je dostupná pro iOS i Android.

INFO KANÁL

https://www.infokanal.cz/reg/RUDICE
http://www.rudice.cz
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Dne 7. března připomínáme 
171. výročí narození prvního 
Československého prezidenta 
Tomáše Garrigue Masaryka 
*1850. 
Na fotografii v roušce 
s trikolórou jako memento 
současné pandemické 
situace.
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CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI 
Prarodiče zprostředkují svému vnoučeti vzpomínky a rodinné tradice. 
Jsou „článkem v řetězci“ předávání tradice, hodnot a znalostí. 
Navíc dítě zahrnují láskou.  
Prarodiče jsou:  

RODINNÍ DĚJEPISCI  
Prarodiče jsou živými svědky rodinné historie, kteří seznamují dítě s rodinnými 
kořeny a představují pro vnouče pojítko s jeho rodokmenem. Díky nim si dítě 
uvědomí, odkud pochází a kdo mu předcházel. Když dítě zná svou historii a ví, 
odkud pochází, pomáhá mu to poznávat sebe sama a ztotožnit se s místem, které 
v rodině zaujímá. Dítě také velmi konkrétně objeví své rodiče: jací byli v dětství, co 
měli rádi, co dělali, jak se realizovali. Díky prarodičům dítě pochopí, že i jeho rodiče 
byli kdysi malí: „Tvá maminka měla dlouhé světlé vlásky a dlouho nosila copánky.“ 
Navíc si může dítě uvědomit, že jeho rodiče dostali v dětství občas vyhubováno: 
„Tenkrát tvůj tatínek neposlechl tvého dědečka a byl za to potrestaný.“ Relativizuje 
to situaci a rodič tím získává lidský rozměr. Také pohádky a legendy přinášejí 
svědectví o dějinách rodiny, regionu či země a vytvářejí pouto mezi minulostí 
a přítomností.  

SPOJNÍCI S TRADICÍ  
Prarodiče oživují hodnoty sounáležitosti, původu a soudržnosti v rodině. Jsou 
pokračovateli tradice. Právě u nich se rodina nejčastěji schází při různých svátcích 
a oni většinou předávají dál rodinnou kulturu. Prarodiče bývají držiteli rodinného 
dědictví: domu, nábytku, zvláštních předmětů (snubní prsten prababičky, …), 
rodinných fotografií, šperků, dokumentů. 

TI, KTEŘÍ PŘEDÁVAJÍ HODNOTY  
Prarodiče mohou předat dítěti základní hodnoty (význam rodiny, respekt 
k druhému, lásku, …). To je zvlášť důležité v naší konzumní společnosti, která na 
dítě doléhá příliš brzy skrze agresivní a dotěrnou reklamu. Prarodiče se stávají pilíři 
základních hodnot, které je třeba předat dál.  

TLUMOČNÍCI POZNATKŮ 
Prarodiče jsou pro svá vnoučata zdrojem vědomostí. Mnozí z nich vodí vnoučata na 
divadelní představení, chodí s nimi do přírody, odpovídají na jejich otázky. 
Doprovázejí je při jejich objevování světa. 

ČTENÍ PRO DŘÍVE NAROZENÉ I JEJICH VNOUČATA
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DŮVĚRNÍCI 
V mnoha případech se prarodiče stanou 
důvěrníky svého vnoučete, kteří jsou 
připraveni vyslechnout téměř cokoliv. 
Vnouče jim často svěří víc, než svým 
rodičům. Většinou reagují prarodiče méně 
prudce než rodiče, což je dokladem jejich 
schopnosti relativizovat problémy. Hlubokou 
důvěru svých vnoučat si získají jen tehdy, 
když respektují svěřená tajemství. Pokud 
dodrží toto pravidlo, může mezi nimi 
a  vnoučaty vzniknout důvěrné pouto. Jako 
důvěrníky může vnouče v yhledávat 
prarodiče v období dospívání. 

TI, KTEŘÍ VĚNUJÍ SVOU 
POZORNOST 

Nejkrásnější dárek, který mohou prarodiče 
darovat svému vnoučeti, je pozornost. 
Nedocenitelný dárek je, když si udělají čas, 
aby si s ním hráli, povídali, zašli na 
procházku, aby s dítětem prostě byli. Věnovat 
vnoučeti čas znamená darovat mu lásku. 
Dětem se líbí, když druzí poslouchají jejich 
příběhy a dobrodružství, ale dospělí to často 
nezvládnou. Prarodiče často bývají těmi 
nejlepšími posluchači. Mají čas naslouchat 
a  většinou netrpí tendencí neustále dítě 
opravovat. Prarodičovská láska a výsadní 
místo, které má vnouče v babiččině 
a dědečkově srdci, rozvíjejí v dítěti sebeúctu, 
díky níž z něj může vyrůst čestný a hrdý 
člověk. 

OÁZA JISTOTY A STABILITY  
V současné době je posláním prarodičů hrát 
novou, velmi důležitou roli – být zárukou 
stability. Když se rodina dostane do krize, 
často hrají aktivní roli a nabízejí vzácnou 
citovou nebo finanční podporu. Mohou 
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nepostradatelným způsobem přispět k vyrovnanosti a štěstí dítěte a snížit jeho 
stres. Také je důležité, aby se nezapojovali do konfliktu a nekritizovali jednoho ani 
druhého rodiče. Díky tomu mohou svému vnoučeti posloužit jako orientační bod, 
pilíř a útočiště, kde se zklidní. A tak dítě zjistí, že na své prarodiče se může 
spolehnout, ať se v rodině děje cokoliv. 

NEPŘÍMÁ PODPORA DÍTĚTE 
Finanční podporou (ve formě darů, půjček, dárečků), kterou prarodiče příležitostně 
poskytují mladé rodině, pomáhají snižovat rodinný stres. Nepřímo tím pomáhají 
k  pohodě dítěte, protože pomáhají jeho rodičům, aby byli klidnější. Prarodiče 
mohou rodině nabídnout také podporu v organizační oblasti, například když dítě 
několik hodin pohlídají, či ho vezmou k lékaři, když vypomohou v domácnosti. 
Když rodiče mají v prarodičích spolehlivé pomocníky, s nimiž mohou 
v nejrůznějších situacích počítat, vnímají to jako oporu pro svou rodičovskou roli 
a v každodenním životě se snáze uvolní, což prospívá i dítěti.  

CO PŘINÁŠÍ VNOUČE SVÝM PRARODIČŮM 
Podobně jako prarodiče ovlivňují své vnouče, vnouče zase ovlivňuje své prarodiče. 
Vnouče prarodičům přináší toto:  

STIMULACI TĚLA I DUCHA 
Vnouče se pro své prarodiče stává jedinečným trenérem. Pobízí je, aby s ním lezli 
po zemi, zapojili se do jeho her, a to vše vede prarodiče k fyzické aktivitě. Je ostatně 
dokázáno, že nejlepšímu zdraví se senioři těší, když jsou v kontaktu s mladou 
generací. Kromě toho dítě zahrnuje své prarodiče otázkami všeho druhu. Oni pak 
znovu objevují svět vnímaný dětskýma očima a doprovázejí vnouče při jeho 
objevech, což přináší mnoho stimulů jejich mysli. Dětské nápady také mohou 
rozveselit všední život prarodičů. Když prarodiče pozorují, jak vnouče roste, 
dozvídají se i o nových tendencích a měnících se kulturních hodnotách. Díky němu 
vědí, že jakési kuriozní jméno patří postavičce z pohádky, sledují, jaké aktuální 
aktivity se nabízejí v mateřské školce. Vnouče má oprávněný dojem, že svým 
prarodičům ukazuje něco nového. Pomáhá jim přijímat inovace a porozumět světu, 
v němž vnouče vyrůstá. 

POCIT KONTINUITY 
Když se staneme prarodiči, přinese nám to uspokojení ještě v úplně jiné oblasti. 
Když se naše vlastní děti rozhodnout přivést na svět nový život, je to pro nás 
určitým způsobem znamení, že jsme jim pomohli objevit krásu a bohatství života. 
Doceňují, že jsme je přivedli na svět, a z toho můžeme čerpat ujištění, že jsme je 
nevychovávali bez úspěchu. Role prarodiče nám samozřejmě také připomíná, že čas 
plyne. Nově přicházející generace uspokojuje všelidskou touhu překonat smrtelnost 



- !  -15

tím, že se darujeme budoucím generacím, což nám pomáhá přijmout svou vlastní 
smrt.  

ZDROJ LÁSKY 
Nesmíme podcenit lásku, něhu a radost, kterou prarodičům přinese jejich vnouče. 
Polibky a pomazlení si vnoučata s babičkou a dědou dávají navzájem a prarodiče 
v  tomto vztahu dostanou tolik lásky, kolik jí do něj investují. Také díky lásce 
vnoučat mohou prarodiče cítit uspokojení ze života a uchovat si živoucí srdce. Díky 
mezigeneračním setkáním v atmosféře štěstí rostou malí a „mládnou“ staří. 
Z tohoto vztahu mají prospěch všichni: jedni získávají pocit přináležitosti, bezpečí 
a náklonnosti, zatímco pro druhé z něj vyplývá pocit kontinuity, užitečnosti 
a  omlazení. Rodičům vzájemné setkávání prarodičů s vnoučaty často přináší 
užitečný oddech. 

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ:  
• Jaké vzpomínky se vám vybavují na vaše prarodiče? 

• Jaké vzpomínky byste chtěli, aby mělo vaše vnouče na vás? 

• S čím se vám svěřují vnoučata?  

• Co je pro vás při komunikaci s vnoučaty nejtěžší? 

NĚKOLIK RAD PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU: 
• Vymez si každý den nějaký čas na svého koníčka, který tě uvolňuje a uklidňuje.  

• Vyjdi si častěji do přírody. Věnuj čas prohlížení květin a přivoň si k nim. Sleduj 
a poslouchej vlny na vodách potoka, řeky, rybníku či jezera. Podívej se i vzhůru 
a obdivuj hvězdy. 

• Přečti si svou oblíbenou 
knihu či báseň.  

• Zamýšlej se nad svou 
poslední těžkostí, krizí 
a najdi v ní nějakou 
pozitivní stránku. 

• Vzpomeň si na své oblíbené 
vtipy a směj se! 

Zdroj: seniorivkrajich.mpsv.cz  
Foto: Pixabay
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Rudický zpravodaj vydává čtvrtletně zastupitelstvo obce Rudice. 
Adresa pro příspěvky: OÚ Rudice, 679 06 Rudice 7. E-mail: redakce@rudice.cz. 

Redakce si vyhrazuje právo stylistických úprav a případného krácení příspěvků. Za obsah 
příspěvků odpovídají jejich autoři, za nepodepsané redakční rada. Příspěvky odporující zákonům 
nebo dobrým mravům nebudou zveřejněny.  

Foto: R. Šebela, D. Nezvalová, V. Kovář, A. Nejezchleb, M. Žák, Archiv obce Rudice, Pixabay

FOTOSOUTĚŽ !!! 
Poznáte místo ze kterého byla pořízena tato fotografie?  
Pokud ano, pošlete svůj tip na email redakce@rudice.cz. 

V příštím čísle zpravodaje zveřejníme tři výherce a obdrží knižní odměnu. 

Vaše Redakce 
P. S. uvést, že z Rudice, nestačí :-)

mailto:redakce@rudice.cz

